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Inspecta Sertifiointi Oy
P.O. Box 113, Porkkalankatu 13 c
Fl- 00181 Helsinki,  Finland
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Inspecta Sertifiointi Oy on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle

Alavuden Betoni Oy
Perdseindjoentie 210

63300 ALAVUS

osoittamaan, ettdi Inspecta Sertifiointi Oy on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen
laadunvarmistuksen tdyttdivdn vaatimusasiakirjojen by 50:2004, TR 14:2007, TR 15:2007 vaatimukset:

Betonielementit
Valmisbetoni

Valmistuspaikka: Alavus

Yrityksellai on oikeus keyft€ie sertifiointimerkkid vaatimukset teyttavisse tuotteissa.
Sertifikaatin haltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Sertifiointipairitds 1 991 -1 2-03

Helsinki 2011-03-16
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Anne Qvintus, toimitusjohtaja

Sertilikaatti perustuu alkutarkastukseen ja valmistajan tekemiiiin testaukseen. Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi
edellyttden, ette Tuotesertifloinnin yleisiin ohjeisiin sekii yllii mainiftuihin tuoteryhmdkohtaisiin vaatimusasiakirjoihin

sisaltyvat vaatimukset taiyttyvtit jatkuvasti. Voimassaolon voi tarkistaa www.inspecta.fi

THUST & OUALlry wwwinsDecr8,com
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011  
(eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti tämä todistus 

 annetaan seuraavalle rakennustuotteelle 
 

Betonivalmisosat.  
Pilari- ja palkkielementit (menetelmä 3a), Seinäelementit (menetelmä 3a) 

  
 
 

Tuotteen on valmistanut 
 

Alavuden Betoni Oy 
Peräseinäjoentie 210, 63300 ALAVUS 

 
ja sen valmistuspaikka on Alavus 

 
Tällä todistuksella vahvistetaan, että kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen 

liittyvät ehdot, jotka on esitetty seuraavan standardin liitteessä ZA  
 

EN 13225:2013, EN 14992:2007+A1:2012  
 

on täytetty järjestelmän 2+ mukaisesti ja että  
tuotannon sisäinen laadunvalvonta täyttää kaikki yllämääritellyt vaatimukset. 

 
Tämä todistus on myönnetty ensimmäisen kerran 2013-04-24 ja on voimassa niin kauan kuin edellä mainitussa 

yhdenmukaistetussa standardissa asetettuja ilmoitettuja suoritustasoja, ehtoja tai tuotannon sisäistä 
laadunvalvontaa ei ole muutettu eikä tuotetta tai tuotannon valmistusolosuhteita ei ole oleellisesti muutettu.  

Tämän todistuksen voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi. 
 
 

Inspecta Sertifiointi Oy, ilmoitettu laitos n:o 0416, on myöntänyt tämän todistuksen 2015-04-22 
 
 

 
Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja 
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cE-MERKt Nr,rAru VlnmenrAmlspAAros
Tod istus tehtaan sisdisestd laad u nvalvon nasta o4i 6-cpD-6gsz-01

Inspecta Sertifiointi Oy myontaa tdmdn tuotesertifikaatin osoitukseksi siitd, ettd ttissii pddtoksessd
mainitut tuotteet ja niiden vdmistuksen laadunvarmistus tdyttdvdit vaatimusasiakirjojen vaatimukset.

Haltija: Alavuden BetoniOy
Perdseindjoentie 21 0, 63300 ALAVUS

Valmistuspaikka: Alavus

Sertifikaatinkattavuus: Betonivalmisosat.
Pilari- ja palkkielementit (menettely 3), seiniielementit (menettely 3a)

Vaatimusasiakirjat: EN 13225:2004, EN 14992:2007+A1:2012

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely (A0-luokka): 2+

Piiiitd ksen pe rusteen a o I evat ta rkastus kdyn ti - j a testa us ra po rtit :

Alkutarkastus, 2013-04-14, SERJS1287, Jarmo Saunrajoki
Tarkastus, 201 3-03-24, SERJ S 1 287, Jarmo Sau naj ol<i

Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi edellyttden, ettd Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin
sekai yllii mainittuihin tuoteryhmdkohtaisiin vaatimusasiakirjoihin sisaltyvat vaatimirkset
ttiyttyvtit jatkuvasti.
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SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro: 1
1. Tuotetyypin yksiloivii tunn iste: Seiniielementti

2. Tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu merkintd,
jonka avul la rakennustuotteen voi  tunnistaa:

Tuotteen yksildllinen tunnus, proj ektinumero j a
ttimiin DoP:n numero esitetliiin CE- mLerkinniissii.
CE-merkintiimenetelmti 3 a.

3. Valmistajan arvioimat tuotestandard in
mukaiset suunni te l lut  kdyt tokohteet:

Kantavat ja ei- kantavat seiniielement:it, joilla on tai
ei ole ulkoseiniin toiminnallisia ominaisuuksia

4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai
tavaramerkki sekd yhteystiedot, josta
valmistajaan saa yhteyden :

Alavuden Betoni Oy
PL 10 (Periiseiniijoentie 210)
63301 Alavus

6. Ra ken n ustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviointi- ja varmentamismenettelV:

AVCP- luokka 2+

7.  Yhdenmukais tetun tuotestandard in p i i r i in
ku u I uvan ra ken n ustuotteen i l  moitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut
te}/taan ja sen sisiiisen laadunvalvonnan
alkutarkastuksen sekii suorittaa sen jal.kuvaa
valvontaa, arviointia j a hyviiksymistii sekii
on antanut siitii varmentamistodistuksen.

9. l lmoitetut suoritustasot
Perusom in aisu udet Suoritustaso hEN- standardi tai rnuu yhden-

mukaistettu tekninen eritelmA
Betonin pur istuslujuus Betonin lujuus on viilillti

C25 130. . .C401 50 standardien
SFS-EN 206-l:2005+41 + A2 ja
SFS 7022:2011 mukaan.
Lujuus todetaan projektin
teknisessii dokumentaatiossa.

SFS-EN 14992:2007

Terdksen myoto- ja vetomurtolujuTeriiksen lujuus on vtilillti
500...600 MPa ja tyyppi
standardien SFS 1215, SFS 1257
ja SFS 1259- mukainen.
Lujuus ja tyyppi todetaan projektin
teknisessti dokumentaatiossa.

Kantokyky Proj ektin teknisen dokumentaation
mukaan.Palonkesttivvys

Palokdyttdytyminen
AdneneristdvVys
t 'ksityiskohtien suunnittelu
Sdilyvyys
/esihoyryn ldpd isevyys
/edenpitdvyys
K i i nn i kke iden  l u iuus
L0.  Edel ld  1 ja  2 kohdassa yks i lo idyn tuot teen

suoritustasot ovat 9 kohdassa i lmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.
Tdmd suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa
i lmoi te tun va lmista jan yks inomaisel la  vastuul la :

Alavuden Betoni Oy



SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro: 2
L. Tuotetyypin yksi loivi i  tunniste: Pilari- j a palkkielementit

2. Tyyppi-, eri i- tai sarjanumero tai muu merkintd,
jonka avul la rakennustuotteen voi  tunnistaa:

Tuotteen yksildllinen tunnus, proj ektinumero j a
ttimiin DoP:n numero esitetiiiin CE- nrerkinniissti.
CE-merkintiimenete lmti 3 a.

3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin
mukaiset suunnitel lut kdyttokohteet:

Kantavat pilari- ja palkkielementit.

4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tal
tavaramerkki sekd yhteystiedot, josta
vqlmistajaan saa yhteyden :

Alavuden Betoni Oy
PL 10 (Periiseiniijoentie 210)
63301 Alavus

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviointi- ja varmentamismenettelv:

AVCP- luokka 2+

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin pi i r i in
ku u luvan raken n ustuotteen i lmoitettu la itos:

Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka c,n suorittamrt
tehtaan ja sen sisiiisen laadunvalvonnan
alkutarkastuksen sekii suorittaa sen j artkuvaa
valvontaa, arviointia j a hyvriksymistii sekii
on antanut siitii varmentamistodistuksen.

9. l lmoitetut suoritustasot
Perusomina isu udet Suoritustaso hEN- standardi tai rnuu yhden-

mlrkaistettu tekninen eritelma
Betonin pur istuslujuus Betonin lujuus on viilillii

C25 130. . .C401 50 standardien
SFS-EN 206-I:2005+41 + A2 ja
SFS 7(122:2011 mukaan.
Lujuus todetaan proj ektin
teknisessti dokumentaatiossa.

S[;S-EN 13225:2005

Terdksen myoto- ja vetomurtolujuTeriiksen lujuus on viilillii
500...600 MPa ja tyyppi
standardien SFS 1215, SFS 1257
ja SFS 1259- mukainen.
Lujuus ja tyyppi todetaan projektin
teknisessii dokumentaatiossa.

Mekaaninen lu juus Proj ekl.in teknisen dokumentaation
mukaar.Palonkestdvyys

Sdilyvyys korroosiota vastaa n
Yksityiskohtien suunnittelu
10. Edelld L ja 2 kohdassa yksi loidyn tuotteen

suoritustasot ovat 9 kohdassa i lmoitetturjen
suoritustasojen mukaiset.
Tdmd suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa
i lmoi te tu n va lmista jan yks inomaisel la  vastuul la :


